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JllBlLEliSZ STANISLA WA SKALSKIEGO 

"}.7 listopada gen. bryg. Stanisław Skalski korlczy 85 
Im..kSl lo okazJa do rellek j i nad ludzkim losem. nad 
powinllnści'l Jednostki wobec Ojczyzny, nad zapłatą 

otrz: maną za lę slużbę dla Kraju i Narodu. 
Podczas wojny Stanisław Skal ki poświęcił wej 

Ojczy7.llie w.'zystko, co możliwe: swój talent, umiejętności i 
pracę w celu unicestwienia nieprzyjaciela. 

Tylko polscy lotnicy i marynarze walczyli od 
pierwszego do ostatniego dnia wojny. Wśród nich był 

Stanisław kalski. Spośród piiotó"'" polskich zestrzelił 

najwięcej samolotów niemieckich. Walczył tak, jak 
przystało na Polaka - po rycersku. Polska bowiem to naród 
rycerski. 

Jeszcze we wrześniu 1939 roku, lądując obok 
samololu niemieckiego. pomagał zestrzelonym pod 
Toruniem rannym 100nikom wroga w szybkim dostarczeniu 
ich do polskiego szpitala. 

Podczas "Bitwy o Wielka Brytanię", zestrzeJony 5 
września 1940 roku. ucieka wkrótce ze szpitala, by z nie 
wyleczonymi ranami. ze spaloną twarzą i obolałą nogą udać 

się do swego dywizjonu celem wsparcia kolegów, których 
coraz bardziej brakuje. Dyżuruje pod samolotem, gdyż ranna 
noga nie pozwoli·laby dobiec na czas do samolotu w razie 
alarmu z miejsca oczekiwania na lot bojowy. 

Pod koniec wojny i po jej zakończeniu rezygnuje z 
propozycji amerykańskich i angielskich objęcia intratnych 
stanowisk dowódczych. Wraca do Ojczyzny, gdzie po roku, 
rnajac 35 lat. zostaje skazany na karę śmierci. Gardzi 
możliwością wystosowania prośby do prezydenta o 
ułaskawienie. Oczekując na śmierć potrati osławionemu 

RÓŻ3rlskiemu powiedzieć: 

- Skończysz prędzej, nizja! 
Tak się rzeczywiście stalo. 
Zmieniono rvlu wyrok na dożywocie, zaś po przemianach w 
1956 roku wyszedl na wolność. iczego nie żałuje. Nadal 
jedynym Jego pragnieniem jest pomyślność Rzeczpospolitej. 
. ie jest entuzjastą polskiego członkowslwa w NATO. Jest 
Ldecydowanym przeciwnikiem członkowstwa Polski w Unii 
EUl'Opejskiej Przyszłość Polski widzi w bliższej współpracy 

z panstwami leżącymi na wschód od naszej granicy, 
szczególnie L Ukrainą. 

Nie uważ'a się za bohatera. Bohaterami byli według 

Niego t) Iko japońscy kamikaze, którzy dla Ojczyzny lecieli 
na pewną śmierć. On zaś.za\.vsze miał szanse przerycia. 

Dziś mÓ\l'i:niewaZne. co bylo z Polską 20 lat temu, 
wazne jest. jaka będzie Ona za 50 lat. 

W czerwcu Stanisław Skalski był wśród nas. 
Wielkim przeżyciem tego dnia było dla 'Niego nadanie 
imienia Bolesława Orlirlskiego szkole podstawowej nr 118 
na Gądowie Małym. Przemówienie Generała na tej 
uroczystości jest oticjalnym mottem dla uczniów tej szkoły. 

Drogi Generale. Przyjmij od LOTECZKI 
L.H'leni" zachowania dobrego zdrowia przez wiele lat 
docu'kania Polski o jakiej marzysz~ 

Stanisław Blasiak 

KU PAMIĘCI 

W pierwszych dniach listopada odwiedzamy groby 
rodzinne, przyjaciół i kolegów. Myśli kierujemy w stronę 

tych, którzy odeszli na zawsze. Wśród nich są też nasi 
przyjaciele z lotniczych szlaków. Tylko kilka miesięcy była 

w loteczkowym gronie Ika Śliwak. Odeszli od nas: Staszek 
Witek Achil Rudnik, Stefan Różycki. Eugeniusz 
Kossowski, tefan Szykasiuk, Mieczysław Wolak. 
Eugeniusz Kuźbik, Jarosław Staroszczak, Tadeusz Skałacki. 

Józek L Bujak, Jurek Blitz, Franek azarewski. Kazik 
Rossa i Maciek Michałowski. 
Pamiętamy też tych, którzy latali z nami i nie dożyli do 
czasu zorganizowania LOTECZKI: Mariana Gorzelaka, 
Mariana Łuszpiilskiego. Bola Kochanowskiego, Antosia 
Janickiego. Nigdy nie zapomnimy Peli Majewskiej. 
Stanisława Skrzydlewskiego, Sławomira Makaruka. 
Tadeusza Popiela, Edwarda 1akuli. Maćka Majewskiego. 
Szczególnie bolenie los obszedł się z tymi lotnikami. 
których czas wojny zesłał na obczyznę. Wiciu z nich 
pozostalo tam na zawsze. W amerykańskiej Częstochowie \v 
stanie Pensylwania spoczywa ojciec polskiego 



'I': t',''.1 IllL't \\ d SIL Ll~p~11I (i r1<:';7C7\1 l jego grL1bel1l 
,a~I~lclllit' Illogiła kLlllstruh.tt'lra Jer7ego Rudłi~~kiego. VI/' 
101(\11[(\ ,'lłalall Il1it:.I5le \1 ieclIlcgo spoCl,ynkll Wach\\v 
C7~P\ in')kr ,\ \1 i\1ontlt'aill ~ Zbigniew Zabski Stanislaw 
Skar7\ nsh:1 Jest POdl01\~1I1y \\ Holandii. Zdzisław 

Kra')nod bski - w Toronto. Tylko llleliczni \\lielcy piloci 
l.Ila!eżli mieisce wie Lnego spoczvnku w ojc7;ystej ziemi. 
Sposrod nich najblitsz)':' nam jest Bolesła\~' Orliński, 
spoczy.wając, na Cmentarzu .więtej Rodzin we 
\I.,'rocla\\ iu, 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI ! 

55 LAT AEROKLUBU WROCł~A\V KIEGO 
Przyjęto. że 27 listopada 194 - roku został 

utworzony Aeroklub Dolnosląski, (który z uwagi na 
powstawanie innych aeroklubów dolnośląski h w roku 1947 
prz)j'li naz\\c; Aeroklub Wrocławski). 

RzeC7:ywistość jest jednak inna. 27 listopada 1945 
roku. po skoliczeniu Pierw zej Ogólnopolskiej Konferencji 
SLybu\\·cowej w Grtmo\vie (obecnym Jetowie Sudeckim), 
odb)tej w dniach od 18 do 23 listopada 1945 roku. zapadła 

jed)nie decyzja o możliwości utworzenia we W"oc!awiu 
aeroklubu. Organizacjątycia lotniczego \ e Wrocławiu i na 
Dolnym Ślą ku kierowal od l stycznia 1946 roku Stanisław 
Szomal'lski. Od tego dnia sprawował on funkcję kierownika 
Oddziału Lornictwa Cywilnego Wydziału Komunikacji 
Urzędu Woje\.vódzkiego we Wrocławiu. Był 

pelnomocnikiem Departamentu Lomictwa Cywilnego 
Ministerst\ a Komunikacji. Od pierwszego dnia 
urzędo\vania rozpoczął starania o pozyskanie lokalu dla 
przyszłeg aeroklubu. Znalazł. pomieszczenia przy 
nieistl1 iejącej już obecnie ulicy Fredr., które po remoncie 
mogłyby slutyć do tego celu. 

Zamiar utworzenia aeroklubu ogłosił w lokalnej 
prasie. Zebranie założycielskie odbyło się w budynku 
Wydziału Komunikacji przy ul. Świerczewskiego 72 jeszcze 
w tyczniu 1946 roku. Stanisław Szomański wspomina, ż 

spośród załotycieli był jedynym latającym czynnie pilotem, 
obecnym na tym zebraniu. Pozostali zalotyciele byli 
czlonkami wladz oraz tZ\'V. przodownikami pracy. Jednym z 
zalozycieli był prof. inż. Bronisław Przewirski, naczelnik 
Wydzialu Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego we 
\.\Iroc/awiu. zwierzchnik Stanisława Szomaliskiego. 
Preze em nowo utworzonego aeroklubu został Marek 
Strzelecki, ówczesny dyrektor administracyjny Pafawagu, 
który to zakład pomagał w remoncie lokalu aeroklubowego. 

Stanisław Szomański po zorganizowaniu 
Aeroklubu Dolnośląskiego zajął się przy to owaniem 
lotniska Gądów Mały (zwanym wówczas Gądawa) do stanu 
umożliw'iającego \, konywanie lotów. Wymagało to 
uporządkowania pola wzlotów, zrytego wybuchami bomb 
oraz wyremontowania hangarów, warsztatów i budynku 
pOrlU lotniczego. Ponadto z dobrym skutkiem wyszukiwał 
po caJym Dolnym Śląsku sprzęt lotniczy, celem zasilenia 
aeroklubq\\ w całej Polsce. Współtworzyl inne aerokluby na 
Dolnym ląsku. np. Aeroklub Jeleniogórski oraz sprawował 
nadzór nad szkołą szybowcową w Grunowie i nad 
tamtej zymi warsztatami, produkującymi szybowce. 

Niech tych' kilka' żdal'l posłuzy przypomnieniu 
prawd) o początkach org.anizacji lotnictwa na Dolnym 
.: ląsku po wojnie. 

Milo, że pionier tych poczyn3i1 - Stani ław 

'wOlal'lski jest wśród nas, lotkowiczów! . 
DZIĘKI CI STASIU ZA TO, CO ZROBILE NA 
DOL YM ŚLĄSKU PRZED 55 LATY. 
\VSZYS(Y JESTEŚMY TWOIMI 
DUJZNIKAML 
ŻYJ Z NA I \},l DOBRYM ZDROWIU JESZCZE 

STO LAT! 
StanisIalI' Blasiak 

OJCIEC DO 'lL II\: ZAPRA. ZA 
l okazji święta Matki Bożej Lorctarlskiej -

Patronki Lotników scnJccznic zapraszam na spotkanie \\ 
Tęczynie (50 km od Krakowa 'W strOl1ę Zakopanego. 
jadąc przez Myślenice) od dnia 8 grudni.a wieczór do 
dnia 10 grudnia rano oraz na uroczystą mszę święt,! dnia 
10 gru.dnia br. O godz. 12.30 (pD południu) w kościele 00 
Kapucynów w Krakowie, ul. Loretailska II. 

O. Dominik M. Orczylwwsl,i O. F.J\'1. Cap. 
tel. 0603 582 488 
fax. (015) 844 61 43 wewn. 15 
ul. Klasztorna 27 
37-464 Stalowa Wola 

PAŹOZlERNIKO\>vltSPOTKANIE 

BALONY 
Bohaterami spotkania 10 października byli (\~ 

kolejności wystąpień) loteczkowi baloniarze: jurek 
Sabadasz, Paweł Bamberski i Zbyszek Radomski, 
LOTECZKA we Wrocławskim Klubie Balonowym lest 
reprezentowana wyjątkowo bogato, bowiem' oprÓcz 
wymienionych działają w nim również: Włodek Zolud i 
Alek Ilukiewicz. 

Jurek zapoznał nas z historią baloniarstwa 
światowego, polskiego i oczywiście wrocławskiego oraz 
wyjaśnił istotę tego pięknego sportu 

Podczas jednego ze swych ubiegłorocznych 

wystąpień we wrocławskiej telewizji powiedział on: "w 
ciągu najbliZszego roku zostanie dokonany lot dookoła kuli 
ziemskiej". Tak się rzeczywiście tało, co świadczy o 
doskonałym rozeznaniu przez Jurka ludzkich możliwości w 
tej dziedzinie sportów łotniczych. 

Paweł, który jako pierwszy Polak wziął udział we 
wrześniowych mistrzostwach świata na sterowcach w 
Austrii, przedstawił swoje wrażenia z imprezy. 
Zaproponował zilustrować w przyszłości przebieg tych 
unikalnych zawodów na taśmie video, z chwilą 

zainstalowania w siedzibie LOTECZKI odpow'iedniego 
sprzętu. 

Zbyszek podzielił się z lotkowiczami miłą 

wiadomością o wygraniu przez syna Piotra zawodów 
balonowych w Stalowej Woli rozegranych w bardzo silnej 
obsadzie, z udziałem niema I wszystkich naj lepszych 
polskich zawodników. Pisaliśmy już o tym w poprzednim 
biuletynie. Raz jeszcze gratulujemy Piotrowi 
wspaniałego,dobrze zapracowanego sukcesu! 

REJESTRACJA KLUBU 
Następnie omówi liśmy przebieg rejestracj i 

stowarzyszenia Klub Lotników LOTECZKA. Jest szansa na 
rejestrację w listopadzie. Jeśli tak się stanie to spOtkanie 
grudniowe będzie Walnym Zebraniem Członków. Zbyszek 
Matema zaproponował, aby pierwszą uchwałą lego zebrania 
było przyjęcie w poczet członków Klubu wszystkich 
obecnych na Walnym Zebraniu dotychczasowych członków' 

LOTECZKI, którzy zechcą przystąpić do stowarzyszenia W 
ten sposób kolejne uchwaly i \vybór władz odbyłby się z ich 
czynnym prawem wyborczym . 

6 października Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego Miasta Wrocławia poinformował 

Komitet Założy ielski naszego przyszłego stowarzyszenia 
pismem, podpisanym przez zastępcę dYTektora tego urzędu. 

Panią Grażynę Witorzeńć. że " ...[Urząd) nie wnosi uwag 
do przedłożonych [przez nas] dokumentóv/·. I dalej: 
"Równocześnie informuję, że odstępuję od udziału \\ 
postępowaniu", 

Oznacza to, że rejest;racja jest coraz bl.iżej. 



·\llClł~L HL'EK W LOTECZCI::: 
K;q.'ltu!<J podj<;I,\ uchwalę o prL)jeciu na czlonka 

Klubu ': II iI Adama flisk;1 :--',1 iehała. który jest czynnym 
lic"Ih.jt)lH1II;1Il: 111 pIlotem samolotowym i uczniem-pilotem 
SL\bllWCO\\'\ m Aeroklubu Wrocławskiego, f'v1ichal urodzi! 
si~ Ile \\'f(lC!a\\iu :?\ 111 <l ja 1977 roku, Jest więe IV 

LÓTt-cZCF pierwszym' członkiem tak wacząco 
,)dś\~i<.·lai;lCym jej krew. ,laJPierw (w roku 1995) zacząl 

talae na SL\ bo\\cach, le~ll instruktorem bvł nie bvle kto. bo 
sam JUI-ek "sabadasz. Polem na samołoIach szkolrł go Janek 
'Vlarugi. iv11chal jest \vięc pilotem ,.własnego. 

LOTECZKO\.VEGO cho\\ u", W krótkim cza ie uzyskał 

licencję pilota amololOwego turystycznego. a. amolotach 
wylatal dotąd ponad 105 godzin. Obecnie studiuje na 
Polilechnice Wrocławskiej. specjalizując się IV zakresie 
ochron) środowiska. Pracuje \v firmie taty - Adama. 
kicrLlJąc oddziałem śląskim. 

. Michał wnosil zasadniczv wkład organizacyjny w 
przygoto\vanie poprzednich spotkali w Sali Lotników. 
\Vyrazam nadzieję, że robiąc to nadal, będzie on bardzo 
pożytecznym czlonkiem Klubu. Zebrani jednomyślnie 

zaakceptowali kandydaturę Michała na członka 

LOTE ZKI. 

FRANCIS GABRESKI 
W dalszej części spotkania pokazałem Kolegom 30 

zdji;:t: od Francisa Gabreskiego,. asa lotnictwa 
amerykaliskiego z okresu II Wojny Swiatowej i wojny 
kore;ulskiej. przywiezionych z USA. 
Francis zawsze z dumą podkreśla swoje polskie pochodzenie 
lnaprlmdę nazywał się Franci zek Gabryszewski) i polskie 
wychowanie przez rodziców. Polskie cechy: rzetelno ć, 

lIczci\vość i upór w dążeniu do celu odegrały zasadnicząrolę 

w kształtowaniu się Jego osobowości. Dzięki nim 'został 
jednym z czoło"vych my'liwców we wspomnianych 
wojnach i dzięki nim zdołał je przeżyć. 

ALBU l 
Zgromadzeni mogli następnie obejrzeć sensacyjny 

album ze zdj~ciall1i lotniczymi z lat 1930 - 1932, m. in. z 
Chal lange 1932. pochodzącymi ze Lwowa, gdzie wykupił je 
nasz vmpatyk - Marian Holda z Oleśnicy. 

JÓZEK MŁOCEK 
na ostatnim spotkaniu udostępnił mi wiele 

ciekawych dokumentów z Jego bogatej kariery lotniczej, 
Wykorzystamy je \v następnych biuletynach. 

Stanisław Błasiak 

ADRESY I TELEFONY 
Malgosia Bujak, tel. do pracy: 34069 35. 
Waldemar Cross, P.O. Box 1017, Dee Why, NSW 2099, 
Australia, leI. 0061 2 997 I 2531. fax. 0061 2998 I 2632. 
e-mail;waldy@nelspace.nel.au 
Tadeusz Krzystek, tel. 0044 20 7701 9665 
lub 0044 1717019665. 
Edward Ugocki, tel. 7?9 43 26. 
Janusz Marek, leI. 06019677 90, praca: 328 28 92 
i 328 28 93. 
John Serafin. 802. East Missouri Ave., Apartment 240, 
Phoenix. AZ 85014, USA. .teL 00 I 6022879781 
Krystyna Sierźan. Osiedle Szkolne 9/62, 57-500 
Bystrzyca, tel.: dom (074) 8110907. praca (074) 811 1294, 
GOBLL: ul. Sienkiewicza 110. 50-348 Wrocław. 

tel. 3~8 ~8 92 i 328 28 93 

FINANSE KLUBU 
"VyLsze wplaty: \\I, Gross IOOzl, Zb. Gajewski 20 zl, A. 

iv1ycllowski 20 zl. 
Stan konta na dzieli I ~.l 12000 - 3033 zł i 16 gr. 

ZAWODY'Z y BO\'IC()\VE 
,uiec::.,rsłull' KOZIIra 
(dokll/lc:elJie) 

Albo nastąpi opadanie i ...<llbo co.~ 111111c II ~ 11Icsi" l. 1,'.1 l'iddClrlCj 
dziury, Dotychczas zaw ze Jopisyll';l!o mi S/.ol:~klc 

T)'lko troszeczktt. ylko troszeczkę - prosiłem los (I kilka me'a!'11 

wysokoś i. - Aby tylko pr7,CSkOC1)Ć krall,dż kal11lCllinl'il11u 
Może odrzucić oszklenie kabiny i po/być si<; u,'ch.,: bab'!II" 

pomyŚlaJem. 

Przed tym krokiem POIIstl'L)"ll1ała mml' \licJ/~L /c ../\ hllll' 1<;. 

:;Iraci Iym samym niab'dną doskona!lls,: 
Skazany na oczcki\vanie bronikrn si" przed HJ/p,ltry II <1111':111 

beznadziejności położenia. 
Jcżeli mam trwać. mu 'zę się zdobyć na Olhvag" i nic dać si' 

owladnąć beznadziejności. ł\ ona niesu:ly malt'rialiwwala si" 
rumowiskiem ~kał, pdr~UC~ll1yn1i' wózk.ami. sz,,'naml kll'UT 
prowadziły do nikąd, Kamienic. amc kamlen1e... 
N~ wanicy wytrzymałości psychic:tnej ściska lem . !c\\;\ 1'ęk'l 

rękoJe_c hamulca acrodynamlc,l,.Ocgo" Jedno S7arpnl,;clc ci l tylu I 
koniec koszmaru. 

Patrzyłem na kru\\'ędź kamieniololTIU z bezsilnynl UCl..lICi~nl '}. 

sp;agnionego, którc/?o0 li. hwyc~nie z wodą powstrl)'mUJe gruhy 
lancuch. Poczułem SIę śmlertelllle znużony. 

Nic poddawać się za żadną cenę. 
kryty przed światem czekalem na swój los" 

Niewidzialny kJąg po którym krążyłem nagłe nieznacznie SI' 
uniósł. Z początku bardzo \\1olno, potem coraz zybciej. 
zdecydowana siła wypychala szybowiec w górę. 

le wierzyłem własnym oczom. Kamienne zręby krateru, b dące 
dotąd moim horyzontem spływały w dół. Znalazłem się na takiej 
wysoko. ci, że mogłem już wyprostować lot i na najbliższej lące 

wylądować. 
.laka ulga. .,_ 
Dlaczego nie krzyczal<:m z radości? PrzccieL [Cn ITHllllcnl. 

którego tak oczekiwałem, mógł nie nadejść. 

ie wylądowałem "'" 
Wznosiłem się spiralą z dna kamieniołomu a on L każdą 

upłyvłającą chwilą stawał się mniejszy. Pozostał na dok jak 
koszmarnyen. 

Na wysokości 900 m. noszenie zmalalo, Skierowałem 
szybowiec na punkt zwrotny. Leżał za kamieniołomem. Ila 
peryferiach miasta 
Ódnotowałem czas .oraz znak wylożon;' przez komisarza 

sportowego I obrałem kIerunek lotu na drugi punkt zwrotny. Do 
mew pozostało mi okolo 60 kilometrów. 

\\'arunki meteorologiczne nie poprawiły się. Lol do celu nadal 
odby'\ al się na "parterowych" wysokościach, Kilka razy bylem 
bl.isk.o przymusowego lądowania. W ostatniej chwili udało mi si" 
jednak nawiązać kontakt z prądarni wznoszącymi. 

Wreszcie przeleciałem laśmę mety. Lot trwał 4 godz. i 38 minut. 
Jak tam na trasie? - Cię:lko było? Gdzie re na zawodników? 

pytali nadbiegający. 
Ze zdziwienIem postrzeglem, że wśród nadbiegąjących nie ma 

zawodników. - Czyżb, zdąiyli zahangarować sprzęt I pójść na 
podwieczorek? ~ lemożliwe. 

Jesteś pierwszy! - Gr'<itulacje l 

No opowiadaj, - Co, zamurowało cię zwycięst\\,o? 
Ale cię ,.wymaglowalo" na trask... gębę mas/ s/.arą. ,jak b~~ 

pracował w kamieniolomie, 
Zebyście wiedzieli. - odparłem. 
Usiłowałem zrekonstruować p'rzeżyte chwil<: i opowiedzid 

kołe.gom o locie. Od czego zacząc? Co opowiedzieć? 
WIecie chłopaki o czym myślę ? 
?? 
Dlaczego właściwie latamy? 
A co? Maszjuż dość? 
Wiedziałem, że nie. Machnąkm jedynie ręk" widząc, ze Jutro 

,,\ startuję do następnej konkurencji. 
'Zawody zakończyłem na miejscu medalowym. Stojąc na podium 

zwycięzców, zauważyłem że Staszek, mój kokga klubowy jest 
wyrainie niepocieszony z powodu zajęcia czwartego miejsca. Na 
bankiecie w cieplickim domu zdrojowym trzymał się z daleka od 
rozbawionego towarzystwa. Przez cal)' czas zawodów zajmowal 
czołową lok.atę. Latał. znakomicie, z dużym talentem,. lestety IV 

ostatniej konkurencji nie powiodło mu się. Kilka punktów straty dn 
czołowej trójki wystarczyło by nie uplasować się na medalo\1 ym 
miejscu. Trudno ię bylo dziwić jego nastrojowi. gdyż wszyscy 
zawodnicy zajmujący czwarte lokaty - bez względu na rallgtt 
zawodów i uprawianą dy 'cyplinę spOrtu - zawsze przeżywają 
uczucie niedosytu. Niby t~ wysoka pozycja \1 ,zawodach PO\\ inna 
cieszyć każdego zawodl1lka.· ale sWladomośc. Je tak nlC\1 lek: 
brakowa lo do medalu ... 11łamek sekund\', ulamek ~.:nt\'l11etJa 
poglębia. gorycz porazki i sklania do srnuulych I'ellcbj i. . .. 

Postanowiłem go wyrwać z gorzkich rozmy s!<tń, ty m hard/le,l. 1<: 
miałem ku temu ważne powody, 
Staszkowi - nawiasem mówiąc prlyslOJnemu chłopakol\l - pl'/C/ 
cały czas zawodów towarzyszyła nieZ\\ yklej urody d/IC\I(/II\:I 

mailto:e-mail;waldy@nelspace.nel.au


',,\.11111.. 1.. I.lł-.... l.t;1:.1 "rLllh.."ll\ ~ II l'/~:rn> l".'h JJh. \,.. \~~1l,."1 ~H':/;lLh. 
/~1rdll /~!lt;j li\ LI "," 1',I";/t,:(~1 h~lh;llLra jak \\ ohr~l.. l 'rch..t.l 
'.!/ 1"\\ ,II I) '; 1';,1:1 (\~.n lIlIIla. l; 'Il'( c,tI~ OnK1\\ o 1<)\11 iClc' \\'I)d/i lo 1<1 
I: 1.1 \I /"', ;\..I~'ll. I ,IIJ'rl' ,IO'IC "\"'/\..' lI\ l lilk ,~m['<ll; un<:J <l.';~ sl~. 

(l\.h, \\:,-~k"l'jl ~l' 11(1 f'H)
 

"lilchai ,1,1[:,' Cu c:lh'dihl laki pr/egran)') Jakb~~ ~lracil
 
Illal'lld 

1'l\I'ólltl) I na 111111<: ~111111I1\!l1 \\zroki':l11 i z żalem odparł: Zważ 
1\ 11-;" ("braki!' mi lakd\\ ie kilku punktów po wygrania 
/,1\\ Ihl,,\,>. II ic mó\1 ia" .IUI \1 "lJf;~iu premiowanego micjsca. 
\!o!-dcrll \" (I,tatnlt'j J","l1kur<:n"',1i ro/pncząć clolot do mety o parę 
11111H1t "CI':~I1!C:' .. Ta"- gIUPI\1 prLegran~ Z<llVod; będę pami<;tał do 
~1\ll"'HI'.\ L" I d.....·...k! 
.. I ki'., \\ i,clC:. L<: b 'd/ie'" póllrli~tai J,i grobo\\<:j cles\';i 
1.11\\ 1"I'~l/ikin gil pI/C\"\)ll:11l11l. 

1\],inlo,1 \I/rok I:e: /.dLll\1icl1l,~111. 

11\\0;1 "-PIVII.: mlJl~" .. 

\\ /atll1: 111 \\: padku!, 1\'111\\ i" llIpdnil' powazl1Ic Moit' nic 
IdajL.'1 ,\.Ilie "pra\l) «(\ CI II yrokuj.,. Masz wy granc 
IIlllr\l\Ia/IIICi,'zt: Z(l\\(ll!: " /:L111. 

\\ \gr:tld pal'lnCI'\.; ,:I It: I\.;() lO ~i, liuy. 
Pr/cL tlull1 go.~ci ..ICgll)\\ ala" do nas z cLanljącym LI miechem 

r~!lO d/IL\\ Io.... z, na . 
. '<'ICll1owili i\spanialą pan; 

Nu Stachu - kończykrn rozmowę. gratuluję .. złotego medalu". 
DZlsial Slaszek jest szczęśliwym małżonkiem t.ej dzi~\\'czyny z 

grom<ldkq dorosłych dzit:ci. Slateczny kapitan .. Lotu' spirit.us 
rno\t:n, klubu. lotni<:zeg:? ..1 .OltCz\.;a", gdy tylko się spotkamy 
prl.1 !Joll1lna 1111 z bly,klem \1 oku ówczesną naszą rozmowl; 
11111\\ i'lL. ie: lamtc zawody rzeczywiście będzic pamięlaj do 
gr, ,h(\" cj d('~ki. 

TADZIU DOBROCI SKI 
ohchlKl/i 50,Iecie S\\cj działalności lotniczej Z tej okazji 

\ll.r/.~ m,li piękn: \\'pis od Janusza Żurakowskiego do książki pl. 
"AIUZO\""', ..Tadeuszo\1 i Dobrocinskiemu, pierwszemu 
IUllliar/OI\ i " Po!:,t;c. II pię':dzicsiątą rocznicę rozpoczęcia przez 
lIieg", dLlalalno:ki IOlrlicz·j - Janusz Żurakowski, 27 VII 2000". 
\l,,'iród \1 ielu d.:dykacji Ilal'lo r6wnie!. odnotować następującą, 

!.łowną prL<'Z Witolda Rydllt'ra \1 Jego książce pl "Skrzydlate 
1\~pomlllCllia" \')'danej IV roku 1980 przez WKiL: "WPanu. 
K<)led/c' IadcuslOwi Dohrociliskielllll z serde,cznymi życzeniami 

sllkccso" \\, kgo pracach lotniczych i z wyrazami podZiwu dla 
dot~ ch~zas()\\)'ch \\'vnlków - pozwala sobie zadedykować Witold 
R\'~htcr. 198 I"', 

. Za7.naczmy. że Tadziu Dobrociriski jest jednym z wie,lu 
lotcczkow)'ch laure;ltów .. Błękitnych Skrzydel"'. które zostały "U 
pm znane za 1975 rok. W Skrzyd latej Polsce nr 13 (1290) z dn ia 28 
marca 1976 roku CZytan)\' na stronie 4: .,TADEUSZ 
l)()BROC lŃSKJ Konstr~lklO(-amator. członek Koła Twórców 
l.oIOI.:z)~h Konstrukcji Amatorskich przy Oddziale 
St\l\\<1rt\ SZClllil Inisnierów i Techników Komunikacji we 
\l,'rocl'1\;iu' za 25.I~tnią popularyzatorską działalność techniczno
1'llJlICZą \1 spokcl.:cńslwie. a szczególnie wśród młodzieży". 

Prl:) okazji: za 1975 rok odznaczenia .. Blękitne 

Skrz\dla' olrzymali równió 111. in. Jan Hryniewicz. Adela 
Dank\l\\ ska. 80I<:sl(l\\' Kochanowski. Tilde.\lsz Lahuć i Adam 
/i":IH<'\., 

Stanislml' Blasiak 

WALDEM R GROSS 
19 wrz..:Śnia żegnalem na wroclawskim lotnisku 

trachowite IJ al1S1wO E\lę l, Waldka Grossów., wracających. d,o 
\ustraill Przt:'d 1lllazdt:'m Waldek przekazał mI dla LOTECZKI 
IS prllporcz\'kó\\ Ź 'różnych zawodów samolotowych. w których z 
dohr\'m skutkiem bral udziaL Upiększą one siedzibę Klubu. a 
moją pro.:bę, tul przed odloter!1 samolotu do Warszawy. 
OpOlI icdzial trochę o sobIe, .co n.lnlclszym przypomlliam. 

"Crod:i/lfirrs'fł( 13lilÓjil /931 roku \I' Sędzinie podcas 
jJowro/IJ moich rod::icólI' :: Wiednia (gd::ie zamieszkiwała rod::ina 
O/Cli! do Wars:aH}' (giL:if! : kolei mieszka/a I'od:illa mojej mam,V) 
Rpl tu \lU{C. : 111 Q}ej strony pit.'nt"c)' \I' ;yciu dowcip, 

. /I' roku 19./../, pod koniec okl/pacji, kJórq spędziłem w 
If'ars::oll'ie, wpadla mi .1' ręce jakaś ksią:ec::ka c:y broszurka. 
OJlI,wjąca lot}, s::.l'!'Oll'C()wt' II' L'stillnowej w okresie 

/)/·::I..'II\t (./.'nJ".l'!n lJLl'rlJ~1) n!t~i\ fi '/-I .. \/u,l' ...dll 11/...., ~!;. '." 
"41! .. punl", .~·l{dem ,.\·ohh', :-c.::: In hu kle-, /1.\ /\.. '/l.:' /IUlu' 

.. , it \'lądoH aH'S':Y ,,' :e ll:.lj~.' (t':~o IO{.lIl(·~~i',1.:,11 ql,'·,I,J /;r 
\I o'/ue \1 .,Iefcllicj 0ór:e \I".\'fLU-,dt!1J1 Il!!lI /hl S.. if'lyni ;)"I';~ł,·_... ,l;' /i.)J( 

roku do ~2 IOfJlIc:e! tirli::' In horcl'rskiej. j :.1'n .\1(/H !t.'!I'I1; \\; l 

pierH's:e roki /01 nic::e , po-'e,~ą/{lCe na IL(()Jl('~l nru 'i,,)UFt..··l:\ c.:lk".t!(f 

kursu. :ybowcoH'ego " (:\t'ic.:el? na chwiejnicy IlU S':(.'Z)CU' ..!e::OI1·u 
IV :wlq:kll :: Iym była potem wielka woino domml'u .Ilwllo ilU' 

chciała nowel sł,l's::ei' o moim lataniu. :\.t0IC mar:t'l/ia ,'l/1slah' 
:OSlaĆ odło;one Ira dłuższ)' (':os, Pr:eSlałem konl)'l1l1oH'O" lO 
szkolenie, :: którego pamiątką jesl zdjęcie, wyko/wllt' pr::t't! nit' 
iSlniejącym już hangar""1 na s::c::,I'de '/e-:O'I'a. .lesIem 10m :: 
kolegami, :: kló'ych wieh!, np. J1anc:n ,I lokle1rIC:: .. ;~I:; 1IIt' Z\ ,i,' 

Do Imama wroctłell1 dopIero H rakII 19.'.1 po lenkU/ilU 

rhplolllll in:l'lIIerskiego H (;rkJ!~lskll, gr/:!e SllldioH al"l/I IId l1'\'d:I",I.. 
budOlIT okręlÓw li' latach od 19.f.':J do 1955 S::kul,-'III(' j'r:;lil\l://(' 
pr:echod::ilem li' ramach Ll'l. li' s::t.oll' s::.1'boH'coln·' \I rl'/'''''''''' 'lU 

s:ybO\I'cach jednol11/1'}scoH)'ch :\'"s{ł(jmie s:koli/em ,\11' II lid",id,1I 
w Lisich Kąlach i 110 I.ar::e, gd:/e :rohllem lI'lIn/n!.1 do\u''!'1'I.'t!, 
od::naki szybowcuH'e)' 5 god:::fn I pl'::eHT::s::ellll' IIHIIi fil CI!"j " I'" 
kilkIl lalach prac)' \1' 0darisku ::apropUl1l1H'(l11{) IlU u/1;,\', 1<' 

SIL7rIOWlsko kierownika lIyc:,1'nQ)l'ef s:Ęol1' s::yhowCOlI Ci II )<'':0\1 i,' 

Sudeckim. lji :1I'iązh, :: IVfII postanowi}em sobie "'::It/i' IIrlo/, li 

lI'VIICOI1\'f/1 :owod:I<'. Prze:: .J lala. od 1959 du 1'163 roku 
p;'acowalem w.fe::owle. Choć by/;. lam nOjro::lllalts::e erohll'/Jl\'. 
okres tell wspominam jako n Ojj)f'::yje IIIn iejs:y H' :ycill. ')/ml'" lillll 

latałem, zdobY""ając lI's':.vstkie wQrllnk, do diamenloH'e; 0":110 ki 
s::ybowcowCj. Poóiłem te; kJ'ajoll'c rd:ord\' w\lsokośd ab.\olllll1ej i 

przewyższenia na s:ybowcu dWl/Inil'jscoll'ym A·faJqc,;es:c:e pruli le 
2 m-:s w::nos::enia na l>J'sokości prawie 10000 melrów /Jlu,'wlem 
schodzić w dól, punlewa:: ::amar:ły pr::ewody bUlli. ilf!ilOH e ' 
Nastąpi/o zablokowanie doptywu tleli II.. Zw(jając Się : hiJl1< 

::niżałem się ze skurc::omi ciala SlrOlllym lolelll nllrkO\ł VIII :: 

wy/;or-ystQ/1iem hamulców. dzięki c::emu udalo 11/1 się lIr,lIOH ać 
Oc:ywi,rcie. gdy osiągnąlem po:iom 10111, na /;tńl~nll hl/" liC 
dodatnia temperatura otoc::enia, Ilen został odblokowan,J' i lIIof.le·n 
z niego korzlstać. 

Ił roku 1963 wróciłem do sll'ego :awodll I do Gdmiska, 
skąd po roku przeniesiono mllie slll:bowo do IFroclawia 
Mieszkałem ftI do 1'011.11 1980, l"/ie majljc zbyt wiełe c:asu na jawnie 
szybr;r.vcowe ( z uwagi na pracę zawodowqJ postanowiłem 11Ięcej 
lalac 110 samolotach. Lalallle samolotowe meJesl tak c:asoch/olltlt:' , 
jak szybOlvnictwo, łatwiej je zorganizować. SlaJ'lOwaiem 11' wie/u 
:awodach" wygrałem bodaj dwa razy rajd)' d::iell/uAllr::y I {,,/móII 
(w tym QSlatni, Ir:ynasl).). mislr::ost1l'a Polski i lliiSlrzost1\'(/ 
Dolnego Sląska. 

W grudniu 19 Oroku udalem SIę: roa'::ina Iwellllgrac/t( 
do Auslralii. PrakJycznie od tego c:aslI przesiałem /(l/a,' Z\'cle IW 

emigracji nie jest łatwe, s:czególnie na poc:qtkll lI)jetdtając: 
kraJli miałem nadzieję, :1' w swej specjalności :najdę pracę \\' 
jednej; wieh, australijskich stoczni. Jak się wkrótce oka:ało, hl'to 
to Wielkim złud::eniem. Na dodalek Iraj1liśmv na początek wielkie) 
depresji ekonomicznej na anlypodach, 2walJlirll'lo tall/ wielu 
pracowników. zamykano stoc:nie. Po::a krótką, ktlkulygodl1lowa 
pracą przy projektowaniu promów pasa-:erskicl1 dla ~~j'(llIev liiI' 
miałem szans na zatrudnienie w swoim ::awod:ie. .';::11 Aając 
środków do życia poza swoim :al-vodem :nala:łem pracę jako 
in..7nier mechanik w lelekomunikacji na wydziale :ajnlllj'ącym się 
dostawami, zamówieniami. przystosowaniem. przebudową. 
adaptacją" eksploalacją, remontami i pozbywaniem się ZII=;O-c!1 
już pojazdów mechanicznych i mas:yn ciężkich. 

Z c::a5em życie lIłotyło lIam się całkiem nie':!e SVIl 

skończył sludia prawnic::e.. Obecnie posiada 011 kancelarie \I' 

Melbol/rne i w Sydney. Zona ma własną klinikę. IV której 
prowadzeniu jej pomagam, 

.. Co kilka lat b",wamy w Pol.~ce. l/!irbmy [('młloHm' 
rozJI'oj kraju, cIeszymy Się: t;'ch pozJ'lywll.vch :1111011. ,\-a,bard::le) 
nułe są zmwny w ludzwch, ktor;y są ZJlac:me hardZie, OI\HII'CI. fil: 
dawniej. Na ich twarzach częściej gości uśmiech. Zapell'ne Wielu 
lud:i ma na len lemat odmienne ::danie, ole /11\' 11' kor::l'Slne ::1lI1011I 

naprawdę obserwujemy "', 
Dla mnie :aś pr::emilą niespod::ianką jesl /1I(1::I'llO.~C 

spotkania się ::: kole:ankaml I kolegami :: LOTF,CI.J.:/ To 
r.:eczywiście coś niespolyk<lI1ego li' ŚWiecie lotni =YIl1, Iym 1t'/ęks::a 
moja radość. Mam /ladzieję. że popr:::ez ., BiuleOI/l LOIt!C:kl" ::.Jjąr 
lak daleko od Wroclawia będę razem: Wami. Po:dwl1'iatr/ Iras 
wszystkich serdec:me! ", 

Dodam, że z Waldkiem jestem IV stałym kontakcit 
poprzez e·maiL Dzil,':ki temu czuję Jego radość I: ostatniego 
spotkaniu\\' Klubie i przvwiązflniedo nas. 

Waldku, pozdfawiam Cil,': serdecznie od ':(Ikgo gromi 
lotkowiczów! 

StanisIalI' Blasiok 

~I\KOR~S~)NDENC'~-~~~~'~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~'~~~~~~I 

Zbigniew Gaje\\' ki I • I 
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